Додаток 1 до наказу Ліцею
від 31.08.2020р. № 40

Порядок дій
учасників освітнього процесу Ліцею № 17 Львівської міської ради
при виявленні випадків булінгу
1. Уповноваженою особою на розгляд звернень, скарг, заяв про випадки
булінгу (цькування), є директор Ліцею.
2. Уповноваженими на прийом скарг, заяв про випадки булінгу (цькування) є
директор Ліцею, на прийом скарг, заяв і скерування їх директору Ліцею –
заступники директора, класні керівники, вихователі ГПД, педагог-організатор.
3. Уповноважені особи несуть персональну відповідальність за збереження
конфіденційності інформації, одержаної при прийомі таких скарг, заяв.
4. Педагогічні працівники Ліцею № 17 Львівської міської ради несуть
персональну відповідальність за випадки булінгу (цькування) з їх боку, за
спроби уникнення прийому заяв про булінг і донесення їх директору Ліцею,
за втаємничення таких випадків зі сторони учнів чи колег по роботі.
5. Учасники освітнього процесу Ліцею № 17 Львівської міської ради при
виявленні випадків булінгу (цькування), або достовірній підозрі про вчинення
таких дій, можуть повідомляти про ці випадки чи підозри уповноваженими
особами на прийом скарг, заяв про випадки булінгу (цькування), в усній та
(або) письмовій формі в тому числі й засобами електронної комунікації. Заяви
подаються на ім'я директора Ліцею та передаються директору Ліцею.
6. Уповноважені особи при одержанні таких скарг (заяв) відразу повідомляють
про виявлений випадок булінгу (цькування) директору Ліцею.
7. Про виявлений випадок булінгу (цькування), директор Ліцею повідомляє
батьків або інших законних представників неповнолітніх дітей та протягом
доби повідомляє територіальні підрозділи Національної поліції України,
служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
8. Для розгляду випадку булінгу (цькування) по суті директор Ліцею створює
комісію з розгляду випадку булінгу (цькування), до складу якої входять
психолог, батьки постраждалого і булера, інші педагогічні працівники та
зацікавлені особи, представники територіальної служби у справах дітей та
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
9. В термін до десяти днів комісія розглядає випадок булінгу (цькування),
приймає рішення та доводить його до відома учасників освітнього процесу.
10. З метою запобігання випадкам булінгу (цькування), в Ліцеї № 17 Львівської
міської ради розроблений план заходів, спрямованих на запобігання та
протидію булінгу.
11. Класні керівники зобов'язані проводити роз’яснювальну роботу з учнями та
батьками щодо їх відповідальності за дії, які прирівнюються до булінгу.
12. Уповноваженою особою з контролю за виконанням заходів, спрямованих на
запобігання та протидію булінгу (цькуванню) є заступник директора Ліцею
з виховної роботи.

